KULTAMALJA 2021 1.-3.10.2021 / LAPUA
Hei, olen gordoninsetteri Aarbringen's Black Mosku ja kotoisin olen Norjasta Langöyan
saarelta Sortlandista. Minulla on 5 siskoa ja 3 veljeä, jotka kaikki asuvat Norjassa ja minun
kotipaikkani on Rovaniemi. Eräänä elokuun iltana makoilin kaikessa rauhassa olohuoneen
lattialla, kun kuulin, että osallistun sittenkin tänä vuonna KULTAMALJA-kilpailuun. Isäntäni
sai puhelun kahdelta herrasmieheltä Hammastunturin erämaasta ja sivukorvalla kuulin kun
Tuikkalan Kari ja Korhosen Tapani antoivat ymmärtää, että nyt olisi syytä ilmoittautua
kilpailuun.
Rovaniemeltä kohti Lapuaa
Hyppäsin auton takakonttiin ja lähdin Rovaniemeltä kohti Lapuaa keskiviikko aamuna. Iissä
pysähdyimme tekniselle tauolle ja samalla merkkasin kalaliike Kuhan pihamaan pusikot
Moskun merkkiin, kun isäntä kävi ostamassa nahkiaisia ja muikkuja lounaaksi. Iistä matka
jatkui suoraan Tiistenjoelle, jonne saavuimme kello 16 aikaan. Siirryin Finby Marion
seuraksi volkkarin takakonttiin ja ajoimme pienen siirtymisen pellon laidalle treenaamaan.
Takakontti aukesi ja innoissani hyppäsin autosta ulos vetäisten saman tien pikku spurtin,
mutta en huomannut ojaa, mikä oli heinien peitossa. Samalla kun maa katosi jalkojeni alta
tömähdin vastapenkkaan ja ilmat lähtivät pihalle ja sain puujalan. Juoksemisesta ei oikein
tullut enää mitään ja säikähdin helkkaristi, kun isäntä väläytteli saman tien jo kotimatkaakin.
Jalka toipui kuitenkin sen verran, että puolen tunnin mittainen peltotreeni jatkui yhdellä
myötätuulitörmäyksellä ja fasaanien reippaalla takaa ajolla, joita en kuitenkaan saanut kiinni
vaikka parhaani yritin. Kivaa oli, joskin isäntä näytti etikkaa juoneelta, kun tulin takaisin
peltokierrokselta. Siihen loppui se hauskuus ja lähdin Lapualle yöpuulle Kaapon, Konnan,
Näpsän ja Kipinän seuraksi.
Seuraava aamupäivä meni mentaaliharjoittelun piikkiin, kun kuuntelin dreeveri Kaapon
jänisajoa ja mäyräkoira Konnan kettuajoa. Iltapäivällä pääsin vielä toisen kerran pellolle
treenaamaan vajaaksi tunniksi. Löysin Lapuan jokivarresta peltopyyparven sekä heti
perään fasaanikukon, jotka sain myös seisontaan. Aja käskyllä hyökkäsin fasaanin
kimppuun, joka ehti lentää 40m ennen kuin putosi kuolleena pellolle. Kävin hakemassa sen
ja vein isännälle. Yhteensä 1,5h treenaaminen täytyi sitten riittää seuraavan päivän
KULTAMALJA-kilpailun karsintapäivään.
Kultamalja-karsinta
Perjantaina 1.10. karsintapäivän ensimmäinen erä alkoi Mustamaassa sänkipellon laidasta,
jossa parikaverini löysi heti erän alussa pyyparven saaden sen seisontaan ja kyllä siinä
tilanteessa myös ammuttiinkin. Toisessa erässä löysin fasaanit, jotka lähtivät seisonnasta
ilman näkyvää syytä ja isäntä ampui ilmaan. Kolmannen erän lopulla löysin vielä pellon
kulmasta pyyparven, jonka seisoin kiinteästi. Hyvällä nostolla käskystä ajoin pyyt lentoon ja
laukaus päätti aamupäivän karsinnan osaltani. Puolen päivän aikaan oli kritiikki, jossa
kerrottiin, että iltapäivällä jatketaan Hellanmaan maastossa. Iltapäivällä juoksin näytöstyyliin
kuusi minuuttia, joka riitti finaaliin. Näillä näytöillä sain myös NUO2 palkinnon.

Välipäivä lauantai
Aamupäivä meni palautellessa sekä DERBY-karsintaa seuraten. Iltapäiväkin oli pääosin
makoilua auton takakontissa, kun isäntä oli jänis- ja kaurismetsällä. No pääsin kuitenkin
iltapäivän lopuksi vielä hetkeksi kyyhkyjahtiin.
Finaalipäivä sunnuntai 3.10.
Finaalipäivän ensimmäisen erän juoksin parikaverini englanninsetteri Uranon kanssa.
Tässä erässä löysin fasaanin ojan varresta. Seisoessani lintua parikaverini tuli samoille
apajille ja fasaani lähti ojan pohjalta lentoon meidän molempien avustamana. Tilanteessa
myös ammuttiin, joka tarkoitti hyväksyttyä lintutyötä. Toisessa erässä löysin fasaanikukon,
jota myös seisoin, mutta lintu lähti saman tien juoksemaan ja sitä seuratessani se otti siivet
alleen ja poistui nopeasti paikalta.
Iltapäivän matsaukseen lähdin toiselta sijalta. Iltapäivän ensimmäinen matsauserä pointteri
Zuzan kanssa kesti 20min. Meillä molemmilla oli samanarvoiset lintutyöt alla, joten pidin
sijoitukseni, koska tässä erässä ei havaittu lintuja. Finaalierään lähdin kovavauhtisen 20min
kestäneen erän jälkeen ja isännällä ei ollut vettä mukana, joten kurkku oli kuiva kuin
beduiinin nahkasandaali. Finaalierässä parina oli kilvoittelun ykkönen Urano. Lähdin
liikkeelle vasemmalle kohti vihreää kuminapeltoa juosten sen läpi, käännyin takaisin
vastatuuleen ja samalla parikaveri tuli vastaan ottaen seisonnan kuminapellon reunassa.
Itse jatkoin juoksuani sänkipellon poikki ja samalla vasemmalta tuuli toi linnunhajua
nokkaan, jolloin käännyin salamannopeasti kohti lintuja ja pysähdyin seisomaan.
Kuulin selkäni takaa ilmoituksen Mosku seisoo ja finaalituomari antoi heti toimintaluvan.
Isännän lähestyessä minua pyyparvi lähti edestäni lentoon ja laukaus kuului takaa.
Raapaisin pienen spurtin lähtevien lintujen suuntaan finaalin loppumisen kunniaksi,
käännyin ja juoksin takaisin isännän luokse. Kuulin kun finaalituomari Harri Heino onnitteli
isäntää kilpailun voitosta.
Kävellessäni isännän vierellä kaikessa rauhassa kohti läheistä tietä ja autoja,
gordoninsettereiden pääkatsomo repesi liitoksistaan. Kilpailua gordoniaitiossa seuranneet
Antti Lassila, Kirsi Tuominen ja Katja Mannersuo juoksivat meitä kohti isännän tuulettaessa
mustan koiran KULTAMALJA-voittoa. Näytti myös siltä, että siinä onnittelutohinassa taisi
ainakin isännällä mennä roska silmään ja kotiin Marille hän soitti vasta hetken päästä
hieman rauhoituttuaan, jolloin minäkin sain oman osani onnitteluista.
Palkintojenjako sekä kritiikki pidettiin kilpailun jälkeen kentällä kerhon puheenjohtaja Jyrki
Kankaan ja finaalituomari Harri Heinon toimesta. Tämän vuoden voitto oli
gordoninsettereille kolmas vuodesta 1948 lukien.
Onnittelut myös muille sijoitetuille ja lämpimät kiitokset kaikille lukuisista onnitteluista.
Rovaniemi 8.10.2021 / suomenmestari Mosku

